
De wereld wordt aangevallen door een vooralsnog ongrijpbaar virus. De impact van dit virus is in een welvarend land als Nederland 
al gigantisch, maar in een land als Kenia zijn de gevolgen desastreus.

Op dit moment zijn in Kenia 1005 mensen getest, 50 besmettingen, 1 overleden en 1 hersteld (bron: Daily Nation, d.d. 30-3-2020). 
Dat deze cijfers niets zeggen over de werkelijke aantallen weten we inmiddels ook uit eigen ervaring in Nederland. 

Kenia is een geweldig mooi land, met een prachtige cultuur, unieke natuur en zo’n 47,5 miljoen inwoners. Een groot deel daarvan 
leeft onder de armoedegrens; ongeveer 36% moet rondkomen van minder dan 1,90 dollar per dag. Veel mensen leven zonder 
schoon drinkwater en sanitaire voorziening tot hun beschikking. 

Gezien de omstandigheden waarin veel Kenianen leven zal het corona-virus binnen korte tijd tot een groot aantal besmettingen en 
sterfgevallen gaan leiden. In Kenia kunnen mensen zich simpelweg niet de luxe van thuisblijven permitteren. Thuis blijven betekent 
namelijk géén werk, geen inkomen en dus géén eten en onderdak en geen toegang tot medische zorg. Daar komt nog bij dat veel 
mensen dicht op elkaar wonen en vanwege de leefomstandigheden vatbaarder zijn voor virussen. Het ontbreken van sanitaire 
voorzieningen en schoon drinkwater betekent dat zij bijvoorbeeld niet regelmatig hun handen kunnen wassen. 

Heel hard gezegd komt het er dus op neer dat de verwachting is dat veel Kenianen zullen gaan overlijden aan ofwel het virus zelf – 
want slechte leefomstandigheden en geen toegang tot de noodzakelijke medische zorg – ofwel aan de gevolgen ervan – want geen 
inkomen, geen voedsel en onderdak.

Nog niet bekend is of en hoe de overheid maatregelen gaat treffen om haar inwoners te helpen. Maar zelfs dan zal deze hulp de 
meeste mensen vanwege corruptie niet bereiken. Sinds 27 maart geldt er een avondklok in het land. Iedereen moet vanaf 19.00 uur 
‘thuis’ zijn. Chaos en ongeregeldheden liggen in de lijn van verwachting want hoe zal de politie de avondklok gaan handhaven? De 
recente berichten laten ons nu al zien dat er ongepast geweld gebruikt wordt door politie en het vrijwel onmogelijk is voor een grote 
menigte, met beperkingen van het openbaar vervoer, om op tijd thuis te zijn of helemaal geen thuis hebben.

Ook de medische zorg laat sterk te wensen over, zowel de toegang als de kwaliteit. Hier hebben we al moeite met het organiseren 
van voldoende IC-capaciteit, in Kenia lijkt dit bij voorbaat een onmogelijke opgave. Zoals wij de ziekenhuizen in Nyeri, het dorp van 
onze families, kennen is dat ze zonder crisis al met minimaal twee personen een bed moeten delen. Daarnaast worden de kosten 
voor medische zorg niet vergoed. Het beleid is dat iemand pas uit het ziekenhuis ontslagen kan worden als de rekening is betaald. 
Onduidelijk is nog op welke manier ze dit nu gaan organiseren, want iedereen in het ziekenhuis houden tot betaald is, is onmogelijk. 

Een ander groot probleem dat door onze coördinator Patrick wordt beschreven, is dat de bevolking onvoldoende reageert op de 
instructies die worden gegeven door de overheid. Zo zijn er nog steeds veel mensen die van de steden terug keren naar hun familie 
in de verschillende dorpen en nemen de maatregel ‘binnen blijven’ onvoldoende in acht. 

Wat betreft communicatie, is er voor het deel wat in armoede leeft weinig toegang tot belangrijke en betrouwbare informatie over 
het corona-virus omdat men niet over internet/ tv/radio beschikt. Dit betekent dat de noodzakelijke informatie met vertraging bij hun 
terecht komt én het nog maar de vraag is of die informatie dan juist en betrouwbaar is. Zoals we weten is er veel ‘fake news’, zoals 
cocaïne innemen of bleekmiddel drinken. 

Patrick maakt zich terecht ernstige zorgen. Hij doet zijn uiterste best om mensen, en zeker ook de families van Amani voor te lichten 
over de ernst van dit dodelijke virus. Hij geeft uitleg over welke maatregelen ze kunnen treffen om op die manier er voor te zorgen 
dat iedereen zo gezond en veilig mogelijk blijft. In één van de artikelen die we tegenkomen op ‘Daily Nation’ stond deze zin: 

Stichting Amani zal zich uiteraard inzetten om zoveel mogelijk onze families, en hopelijk daarmee ook vele andere gezinnen, te 
helpen om zich te  wapenen tegen dit virus. Zie het als een waterdruppel: de druppel valt op één familie, maar vormt zodra hij valt 
meerdere kringen om zich heen waardoor het hopelijk ook anderen raakt. 

We zullen dit op verschillende manieren doen: 
1. We blijven Patrick van de meest actuele en betrouwbare informatie over het virus voorzien. 
2. We gaan drinkwatertaps aanleggen bij de families die dit nog niet hebben, kosten circa 200 euro per tap.
3. We gaan – in ieder geval – de komende 3 maanden de huur voor de woning van onze families betalen, kosten circa 50 euro per

maand per gezin. 
4. We gaan – in ieder geval – de komende 3 maanden voedselpakketten verstrekken aan al onze families, met alle basisbehoeft

en, groente, fruit en zeep. 
5. Iedere familie zal een maandelijks bedrag van ongeveer 20,00 euro ontvangen, zodat ze iets achter de hand hebben in geval

van nood én de noodzaak om de deur uit te gaan minder hoog is.

Hopelijk kunnen we hiermee onze families en anderen om hen heen gezond houden en proberen zo bij te dragen waar we kunnen. 
Volgens de mooie woorden van de wijze man Desmund Tutu: ‘Do your little bit of good where you are. It’s those little bits of good 
put together that overwhelm the world’. 

Natuurlijk kunnen we dit niet alleen, we hebben jouw hulp hier hard bij nodig. Via deze link kun je rechtstreek een donatie overmak-
en, zodat ook jij jou ‘little bit of good’ kunt doen. Deze bijdrage komt 100% ten goede van onze gezinnen. Wij waarderen dit enorm, 
en onze families en hun dorpsgenoten nóg meer! 

Dank voor jullie tijd, dank voor jullie steun!

in KENIAin KENIA

Update

“Our survival depends on

not just taking care of yourself

but also taking care of the people around you,

because if they go down, so will you.”
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